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PROGRAMA – ACESSO À 2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 
1- Reconhecimento de usos linguísticos na construção dos sentidos do texto. 

2- Reconhecimento de recursos estilísticos que expressam intenções do enunciador do texto em textos 
literários e não literários. 

3- Compreensão dos mecanismos de coesão e coerência de textos de variados modos de organização 
discursiva. 

4- Identificação, no texto, de fatos, opiniões, certezas, hipóteses, explícitos, implícitos e pressupostos. 

5- Reconhecimento das estruturas linguísticas dos variados modos de organização discursiva (narração, 
exposição, argumentação, descrição e injunção). 

6- Identificação das características estruturais dos gêneros textuais de maior circulação 
sociocomunicativa (crônica, conto, poema, reportagem, notícia, texto publicitário, e-mail, carta 
argumentativa, editorial, etc.). 

7- Produção de texto argumentativo demonstrando domínio da norma culta, dos mecanismos de coesão 
e coerência e seleção e organização de ideias pertinentes ao tema proposto. 

Matemática e suas Tecnologias 
1- Espaço e Forma 

1.1- Identificação de figuras semelhantes mediante o reconhecimento de relações de 
proporcionalidade. 

1.2– Reconhecimento de aplicações das relações métricas e trigonométricas em um problema que 
envolva figuras planas. 

2- Grandezas e Medidas 

2.1- Resolução de problema envolvendo o cálculo de perímetros, áreas de figuras planas. 

2.2- Resolução de problema envolvendo a área total e/ou volume de paralelepípedos e cubos. 

3- Números e Operações/ Álgebra e Funções 

3.1– Identificação de números reais na reta numérica. 

3.2–  Reconhecimento dos diferentes conjuntos numéricos. 

3.3- Resolução de problema que envolva variação proporcional direta ou inversa, entre grandezas. 

3.4- Resolução de problema que envolva porcentagem. 

3.5- Identificação da noção de função e suas diversas representações e aplicações.  

3.6- Aplicação de noções de contagem na resolução de problemas do cotidiano. 

4- Tratamento da Informação 

4.1- Resolução de problemas envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos. 

4.1- Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos gráficos que as 
representam e vice-versa. 


